
 للشركات: الحساب الجاري

 
 

 :الوصف

دنار الجزائري، حمر من خالله "م" و  سساب اداا  حح  اللب  االاري " السالاالحساب المصرفي الج

، الخ( أو لفائاة شركتكم في نلاق معامالحها الف احيراألج ر أو  )حساداعمبيات دفع من قبل مؤسستكم 

  .االقتصاددة الي مية

من خالل الحساب المصرفي الجاري " السال"م" دضع مصرف السال"م الجزائر حح  حصرفكم خامات 

القيا"م ومعاصرة وخبرات عالمية مبتكرة، حمكنكم من حح دل أم الك اكل أمان  ومعادير مصرفيةحت افق 

 .دفع سردعة اعمبيات

 المزايا: 

 جميع فرو  المصرف؛ والشيكات فيقب ل اإلدااعات النقادة  -

 الحص ل عبى دفتر شيكات مجاني؛ -

 ؛مجاني الحص ل عبى كشف الحساب دوري -

 ؛حم دل استثمارات -

 ؛حم دل اجارة -

 ؛واالستثماراتالت ظيفات  -

السال"م " "،"السال"م مباشر اإللكترونية:من خالل قن ات السال"م  وإدارة الحسابإمكانية متااعة  -

 ". سمارت انكنغ

 والعموالت:الرسوم 

 ؛الحساب مجاني غبق فتح أو -

 ؛ارسال كشف سساب فصبي مجاني -

 ؛دج كل راع سن ي 0022عم لة حسيير الحساب  -

 .دج 002طب  كشف الحساب   -

 

 

 

 



 السالم استثمار

 

 الوصف:

سساب االستثمار و  سساب محاد الماة دار لصاسبه أرااسا سس  ماة االستثمار والمببغ المستثمر؛ دتم ح زدع 

 الجزائر.-األرااح فيه وفقا لبشروط المصرفية الساردة المفع لة لاى مصرف السال"م

 االستفادة من سساب االستثمار "استثماري"؟ من اإمكانه 

 أن ... س اء كن  شخص طبيعي )خ اص( أو معن ي )شركة(.  

. 

 :مزاياال

 وددعة معتماة من قبل الهيئة الشرعية لبمصرف؛  -

 استثمار آمن؛ -

 حقاسم األرااح مع المصرف كل راع سن ي؛ -

أو طااعها الممن سة أو التي ستمنح لبشركة في المستقبل  ال ددعة ضمانا لجميع التم دالت مهما كان ن عها -

 الجزائر-مصرف السال"م من

 خصائص حساب االستثمار:

 شهرا ودجري سردان مفع ل ماّة ال ددعة ااتااء من حاردخ فتحها؛ 02الى  20حتراوح ماة االستثمار من  .0

الضردبة عبى الاخل اإلجمالي أو عبى أرااح الشركات  حسادا األرااح عنا حاردخ االستحقاق واعا اقتلا  .0

 أو رس "م اخرى في سساب الشيك أو الحساب الجاري لبمتعامل؛

في سالة عا"م سص ل المصرف عبى طب  المتعامل لتجادا ال ددعة قبل أو عنا حاردخ االستحقاق، فإنه  .0

روط المصرفية الساردة شهرا امعال راح م افق لبش 00دمكن لبمصرف حجادا وذا االستثمار لماة 

 الجزائر.-المفع لة لاى مصرف السال"م

 حتراوح قيمة المبالغ المستثمرة من: .4

 دج ؛ 000 100 -

 دج ؛ 000 500 -

 دج ؛ 000 000 1 -

 دج ؛ 000 000 5 -

عبى أن دفقا المتعامل سقه في الراح المقرر ضمن شروط المصرف  إمكانية فسخ ال ددعة قبل أجل االستحقاق

  .%0ودحتس  لفائاحه راح الماة المنتهية منق صا 

 الحساب م ض   وذه االحفاقية سس  الحاالت اآلحية:  دمكن غبق .0

i. الب  من صاس  الحساب؛ 



ii.  اناء عبى قرار من قبل المصرف في إطار حلبيق األسكا"م الخاصة امكافحة حبييض

 م ال وحم دل اإلرواب؛األ

iii. اناء عبى قرار من قبل المصرف حنفيذا لألسكا"م القضائية المتعبقة ااإلفالس أو التصفية 

 األهلية:شروط 

 ؛ف قا سنة فم 01السن  -

  الجزائري؛امتالك سساب االادنار  -

 .ومعب "ماالستمتا  ااخل شهري ثاا   -

 الشرعية:الصيغة 

 المضاربة:صيغة 

والمتعامل في صفقة أو مشرو  دسهم /دق "م العميل اتم دبه ودتكفل المصرف اإدارحه عقا مشاركة اين المصرف 

 وحنفيذه عبى أن د ز  الراح اينهما احس  النس  المتفق عبيها مسبقا.

 والعموالت:الرسوم 

 دتم صرف مكافئات سساب االستثمار )وددعة لماة محادة( وفقا لبشروط العامة المعم ل اها في المصرف.

 

 جهاز الدفع اإللكتروني

 

 الوصف:

لجزائر دضع ا مصرف السال"م التجار،اإللكترونية في حسادا مشترداحه لاى  ة الافعلتسهيل لبمستهبك استعمال الاق

الافع االلكتروني التي حق "م اقبض دف عات البلاقة االلكترونية  والمهنيين أجهزةمجانا حح  حصرف التجار 

 CIBلشارة الحامبة 

 المزايا:

 ؛اداا  األم ال في الحساب حبقائيا اعا كل عمبية دفع -

 األمان. -

 األهلية:شروط 

  .فتح سساب مصرفي جاري "السال"م" -

 الشرعية:الصيغة 

 .بادئ الصيرفة االسالميةممنتج مت افق مع  -



 والعموالت:الرسوم 

 .م فر مجانياجهاز  -

 

 السالم ايجار

 

 :الوصف

المهني مع وعا أسادي الجان  لببيع عبى أقصى  لالستخاا"مالسال"م إدجار و  عبارة عن حم دل حأجيري لمعاات 

 رمزي؛ددنار  20حقادر نهادة العقا، لصالح المستأجر اسعر متفق عبيه أصال 

 العميل؛احردة من قبل  المهني لالستخاا"مالمعاات  اختياردتم 

 عن طردق التم دل االستثمارالعمالء الذدن د اجه ن مشاكل حم دل  استياجاتالسال"م إدجار و  أداة حم دل دببي 

 التقبياي:

 (؛والصغيرة/ الصناعات المت سلة والمت سلةالشركات )الشركات الصغيرة  -

 المهنيين؛ -

 التجار؛ -

 الحرفيين. -

 ل.االستغال استياجاتعبى رأس المال لتم دل  ذلكوالحفاظ كالسال"م إدجار دسمح االحفاظ عبى سي لة الشركة 

 ة لمتلبباتواالستجاامن التكن ل جيات الجاداة  االستفادةالمعاات، واالتالي وحجادا  ااستباالالسال"م إدجار دسمح 

 الس ق

 مزايا المنتج:

 السي لة؛اقتناء معاات مع الحفاظ عبى  فرصة -

 ؛والم ّرداختيار العتاد  سردة -

 لبم ّرد؛الافع ف را  القارة عبى  -

 الشراء؛الضردبة المضافة عنا  امتياز اإلعفاء من الرسم عبى قيمة  -

 عاة؛سق االستفادة من امتيازات ضردبية   -

 رمزدة؛ دة ماة اإلدجار مقاال قيمة حمبّك المعاات عنا نها إمكانية -

 محاد؛ المببغ: غير  -



 سن ات؛ 0إلى  20الماة: من  -

 نقاا إلى الم رد الخاص اك.دفع  -

 

 الشروط االهلية:

   ؛ميزانيةلب سقيقي حصردح -

  .عبى االقل اثبات سنتين من النشاط المهني -

 

 :الصيغة الشرعية

 

    بالتمليك:صيغة اإلجارة المنتهية  -

ويييي صييييغة دقييي "م مييين خاللهيييا المصيييرف اشيييراء أصييي ل منق لييية أو غيييير منق لييية معينييية انييياء عبيييى طبييي  

دقتييرن اهييا وعييا اتمبيييك العييين المييؤجرة إلييى المتعامييل ثييم إدجاروييا لييه إجييارة عييين منتهييية االتمبيييك سييي  

ن اعضييها المسييتأجر فييي نهاديية ميياة اإلجييارة أو أثناءوييا، وحييتم العمبييية ميين خييالل عقيي د منفصييبة مسييتقبة عيي

فتعقيييا اإلجيييارة أوال مييين خيييالل عقيييا مخصييي ص اهيييا لييييتم اييييع العيييين عنيييا طبييي  المتعاميييل مييين خيييالل عقيييا 

 .قببه البيع وليسايع مستقل د قع عنا 

 

 :االجارةعقد  -

 دراد اه حمبيك منفعة مشروعة معب مة لماة معب مة اع ض مشرو  معب "م.        

 :والعموالتالرسوم 

 التم دل. إلدجار دحاد سس  طبيعة

 التم دل:عم لة دراسة مبف 

 الرس "م(؛ استسابدج )ااون  02.222 دج: 02.222.222 ≥ التم دل -

 الرس "م(؛ استسابدج )ااون  12.222 دج: 02.222.222< > التم دل  دج 02.222.222  -

 الرس "م( استسابدج )ااون  002.222 دج: 02.222.222التم دل <  -

 

 السالم ايجار ليزمد

 

 



 الوصف:

 أن  سرفي في مجال الصحة؟

 أن  احاجة الى شراء معاات طبية أو سيارة نفعية؟

 مشاردعك الصحة شردك ليزما لمهنيالسال"م ادجار 

 :المزايا

 ؛صيغة حم دل معتماة من الهيئة الشرعية لبمصرف -

 ؛سعر المعاات غير محاد -

 ؛شهرا 02الى  01ماة حم دل حتراوح من  -

 ؛ادجار شهري أو ثالثي ثاا  -

 ؛أسعار حنافسية -

 ؛اجراءات مبسلة -

 ؛رد سردع -

 ؛الضردبةادجارات مخص مة من القاعاة  -

 ؛مهتبك عبى فترة التم دلعتاد  -

 .مصاردف م زعة عبى فترة التم دل )حأمين، صيانة( -

 :شروط األهلية

  ؛حصردح سقيقي لبميزانية -

 .اثبات سنتين من النشاط المهني عبى االقل -

 الصيغة الشرعية:

 

 بالتمليك:صيغة اإلجارة المنتهية  -

وي صيغة دق "م من خاللها المصرف اشراء أص ل منق لة أو غير منق لة معينة اناء عبى طب  المتعامل ثم 

دقترن اها وعا اتمبيك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهادة ماة إدجاروا له إجارة عين منتهية االتمبيك سي  

اإلجارة أو أثناءوا، وحتم العمبية من خالل عق د منفصبة مستقبة عن اعضها فتعقا اإلجارة أوال من خالل عقا 

 .ببهق البيع وليسمخص ص اها ليتم ايع العين عنا طب  المتعامل من خالل عقا ايع مستقل د قع عنا 

 :االجارة عقد -

 دراد اه حمبيك منفعة مشروعة معب مة لماة معب مة اع ض مشرو  معب "م.       

 

 الرسوم والعموالت:

 اإلدجار الشهري دحاد سس  طبيعة التم دل.

 التم دل:عم لة دراسة مبف 



  > الرس "م(؛ استسابدج )ااون  02.222دج:  02.222.222التم دل 

  02.222.222 الرس "م(؛ استسابدج )ااون  12.222دج:  02.222.222 < التم دل > دج 

  < الرس "م(. استسابدج )ااون  002.222دج:  02.222.222التم دل 

 

 االعتماد المستندي

 

 الوصف:

ة مع المعادير قأمانا مت اف أكثرالجزائر وسائل الافع المستنادة  –البنكية الاولية آمنة دمنحكم مصرف السال"م  لجعل حح دالحكم

 .او اائع ساجياحكم كمشتري ومتالئمة معالاولية 

دعتبر االعتماد المستناي إساى االدوات الهامة المستعمبة في حم دل عمبيات التجارة الخارجية من استيراد وحصادر، سي  

    .محادةانها حجري عن طردق البنك وفق شروط وإجراءات 

م ال ثائق حقادالبضائع مقاال  دفع قيمةاالعتماد المستناي و  حعها مكت ب صادر من انك الم رد دضمن ا اسلته لبمصار 

 االعتماد.في  الملب اة

 المستندي:االعتماد مزايا 

 وحضمنالمشتري  وليس من المصرفوسيبة مضم نة لببائع لبحص ل عبى ثمن البضاعة في نلاق ائتمان من  -

 عبى قيمة البضائع مقاال حقادم مستناات ملااقة لشروطه. سص له

 الشحن دون االنتظار الستال"م المشتري لها.دحصل البائع عبى قيمة البضاعة ف ر حقادم مستناات  -

 اطمئنان المشتري إلى أن انكه سيرفض الافع ما لم دبتز"م البائع اشروط االعتماد المحادة امعرفته. -

 التم دل.أو إعادة  حم دل مصرفيدستليع المشتري أن دحصل عبى  -

 .حسهيل العمبية التجاردة -

 الجزائر-االستفادة من شبكة البن ك المراسبة لمصرف السال"م  -

 :والعموالتالرسوم 

 (:رادياالست)في عمليات المستندي  االعتماد

 دج )د "م الت طين(0222الت طين:  -

 (االفتتاحدج )د "م 0022دج + رس "م الس دف  0222االفتتاح:  -

 دج )د "م التعادل(0022 دج + رس "م الس دف 0222عم لة التعادالت: -

 دج )د "م اإللغاء(0022دج + رس "م الس دف  0222عم لة اإللغاء:  -



 دافع د "م العمبية أدنىدج كحا 0022لبفصل غير قاال لبتجزئة مع  %2200المستناي )الجزء المخصص(: االعتماد التزا"م -

دافع د "م  أدنىدج كحا 0022ل لبتجزئة مع لبفصل غير قاا %2200المستناي )الجزء الغير المخصص(: االعتماد التزا"م -

 العمبية

 االمرااحة: مجانيالمستناي مم ل  االعتمادعم لة  -

 دج د "م التنفيذ لبنك الجزائر0022+ رس "م الس دف   أدنىدج كحا 0022مع  %2200: والافععم لة الصرف  -

 (:لتصدير)في عمليات ا المستندي االعتماد

 الت طين(دج )د "م  4222الت طين:  -

 دج )د "م اإللغاء( 0022إلغاء الت طين:  -

 )كل سالة عبى ساة( :التأكيا -

 دج )د "م اإلشعار(0222 أدنىسا  %2.02اإلشعار االفتح:  -

 دج )د "م التفاوض(0222 أدنىسا  %2.00التفاوض:  -

 دج )د "م الافع(0222 أدنىسا  %2.02الافع:  -

 دج )د "م التعادل(0222 التعادل: -

 دج )د "م اإللغاء( 0222مستناي مؤكا:  اعتمادإلغاء  -

 دج )د "م إرسال ال ثائق(0222: وإرسال ال ثائقدراسة  -

 دج + رس "م المراسبة )ما قبل العمبية(0222 أدنيسا  % 2.0عم لة التحقيق في ال ثائق:  -

 كل ثالثي )د "م التنفيذ( % 2.0: جلؤاالافع الم االلتزا"مالقب ل أو  -

 سس  وزن الرسالة )د "م اإلرسال( وأكثر عبىدج 0222أو البردا السردع(:  DHL)حكبفة إرسال ال ثائق  -

عن حنظيم انك الجزائر اشأن حنظيم وحشغيل س ق  0204د لي   02الصادرة اتاردخ  20-01وفقاً ألسكا"م الالئحة رقم 

والمتعبقة اس ق الصرف األجنبي وأدوات  0201س مار 0الصرف األجنبي اين البن ك والمذكرة التفسيردة المرسبة في 

السعر المت سط الذي  ( من٪0أكثر من واسا االمائة ) دتجاوز مت سط السعر الملبق لبعميل التح ط، في أي سال، دج  أال

 شراء كل عمبة، وذلك لتاردخ القيمة المعنية عنا دفعه البنك

 

 المستندي التسليم

 

 



 الوصف:

ة مع المعادير قأمانا مت اف أكثرالجزائر وسائل الافع المستنادة  –البنكية الاولية آمنة دمنحكم مصرف السال"م  لجعل حح دالحكم

 .او اائع ساجياحكم كمشتري ومتالئمة معالاولية 

دعتبر االعتماد المستناي إساى االدوات الهامة المستعمبة في حم دل عمبيات التجارة الخارجية من استيراد وحصادر، سي  

    .محادةانها حجري عن طردق البنك وفق شروط وإجراءات 

م ال ثائق حقادالبضائع مقاال  دفع قيمةاالعتماد المستناي و  حعها مكت ب صادر من انك الم رد دضمن ا اسلته لبمصار 

 االعتماد.في  الملب اة

 :المستندي التسليممزايا 

 سه لة وسرعة إصاار التسبيم المستناي؛ -

 سعر عم لة منافس؛  -

 دقة في إنجاز المعامالت؛  -

 عبر خامة مادل س دف  طبباحكم )االعتماد/ التسبيم( المستناي إمكانية حتبع -

 والعموالت:الرسوم 

 (:االستيراد)في عمليات التسليم المستندي 

 دج )د "م الت طين(0222الت طين:  -

 د "م التنفيذ لبنك الجزائر ‰ 0عم لة الصرف لبنك الجزائر:  -

 دج 0222عم لة القب ل:  -

 التسليم المستندي )في عمليات التصدير(:

 ؛دج )د "م الت طين( 4222ح طين العمبية   -

 ( االفتتاحدج )د "م 0222المبف:  افتتاح -

 دج )د "م التعادل(0222 حعادل المبف: -

 دج )د "م اإللغاء(0222إلغاء المبف:  -

 )د "م اإلرسال( DHL/لبغرض + حكبفة دج0222البسيلة: سا أدنى  األغراض لتحصيلإرسال  -

 )د "م اإلرسال( DHLدج/لبغرض + حكبفة 0222ال ثائقية:  األغراض لتحصيلإرسال لقب ل أو  -

 .الس دف دج لكل طب  + رس "م 0222 معب مات:طب   -

 .ع دة ناحج التحصيل: مجاني -

عن حنظيم انك الجزائر اشأن حنظيم وحشغيل س ق  0204د لي   02الصادرة اتاردخ  20-01وفقاً ألسكا"م الالئحة رقم 

والمتعبقة اس ق الصرف األجنبي وأدوات  0201مارس  0الصرف األجنبي اين البن ك والمذكرة التفسيردة المرسبة في 

السعر المت سط الذي  ( من٪0أكثر من واسا االمائة ) الملبق لبعميل دتجاوز مت سط السعر دج  أال سال، التح ط، في أي

 .شراء كل عمبة، وذلك لتاردخ القيمة المعنية عنا دفعه البنك



 

 مايل سويفت
 

 
 

 

 الوصف:

 

االزمة لفتح اعتمادك المستناي أو قم  الب  حنفيذ حسبيم مستناي لتسادا قيمة مشترداحك في  ااإلجراءاتقم  

 ااالستعال"م عبى: ولك الرغبةعمبياحك التجاردة الخارجية 

 

  المستناي؛ـ فتح اعتمادك المستناي/ حسبيمك 

 ـ التعادالت المنفذة عبى االعتماد المستناي؛ 

 ـ دفع قيمة عمبيات حجارحك الخارجية.

 اشترك في خامة س فيتي واسصل عبى المعب مة المرغ اة عبر ارداك االلكتروني.

 

 مزايا: ال

 ؛والتحكمالراسة  

 . واألمانالسه لة  

 شروط األهلية:

 أن حك ن عميل في مصرف السال"م الجزائر 

 :والعموالتالرسوم 

 خامة مجانية 

 

 

 كفالة



 

 

 الوصف:

التعها الب  عروض في إطار صفقة عم مية أو  وحرغب ن فيأنتم مؤسسة حجاردة أو صناعية أو مؤسسة خامات 

 خاصة؟

اوم ادوات الضمانات  وحعتبر منخلااات الضمان وي حعهاات مكت اة الجزائر" دقا"م لكم  –"مصرف السال"م 

المصرفية سي  دضمن ام جبها المصرف دفع مببغ مالي لبمستفيا نيااة عن مقا"م اللب  في سال حقصير أو عا"م 

  .األساسية وأسكا"م العق دية شروط وفاء وذا االخير في حبب

  ية ومبادئنا.صار المصرف جميع أن ا  خلااات الضمان المت افقة مع المعادير الاولية واألنظمة المحبسي  د

 مزايا:ال

  ؛والمشترياين البائع حعزدز العالقة التعاقادة 

  ؛مناقصات لم حخضع لقار كاف من الاراسةال قادة ضا حقادم 

 القارة عبى متااعة المبالغ المستحقة وأوامر الافع اسه لة. 

 أنواع الكفالة:

 ضمانات سسن التنفيذ؛ -

 ؛والمخزوناتضمانات الافع المقا"م  -

 العروض؛ضمانات  -

 هلية:االشروط 

 رون او ح طين الصفقة -

 والعموالت:الرسوم 

 / دج HTالعمولة  خطابات ضمان

 1.00% 011بتأمين نقدي في حدود %

 2.00% %011و <  %01= >   بتأمين نقدي جزئي

 3.00%  %01<  و %01= >  بتأمين نقدي جزئي 

 4.00%   %01<    بتأمين نقدي جزئي



 5.00% بدون تأمينا نقديا

 

دج عند إصدار الكفالة ولكامل الفترة،  0333مالحظة: يضاف للعمولة أعاله مبلغ ثابت مقطوع ال يقل عن 

 .ويحتسب وفق مبدئ الثالثي الغير المجزئ

 

 

 أمان الخزنات الحديدية

 

 

 

 الوصف:

 ااألغراض االستفاظمن  م اهذاكودمكنخزانات األمانات الحادادة،  اسيييتئجار خامةالجزائر د فر -مصيييرف السيييال"م

 آمن.الثمينة وال ثائق المهمة في مكان 

 مزايا:ال

 ؛مقتنيات الثّمينةالكي حتناس  و والكبيرة؛المت سلة  الصغيرة، أسجا"م:مت فرة اثالثة خزنات أمان  -

 ؛اصفة شخصية ولماة سنة استئجاروا مكدمكن -

   ؛كماحض ر خزانات األمانات الحادادة ال دمكن أن حفتح إال -

 ؛خزانات أمنة -

 ؛خزانات سّردة -

 .خزانات خص صية -

 

 لشروط االهلية:ا

 ؛أن دك ن لبعميل سساب االادنار الجزائري لاى المصرف -

 .ف قا سنة فم 01 السن: -

 

 :والعموالتالرسوم 

   سنة؛   / دج :000 5صغيرة  حأجير خزانة -       



 سنة؛   / دج :000 8مت سلة  حأجير خزانة -       

 ؛سنة / دج 000 10 :ةكبير حأجير خزانة -       

 .دج 000 10 الخزانة:ضمان  -       

 

 


